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TREBALL D’ESTIU 1R ESO

Investiga i contesta les següents preguntes
1) Quan dura la Festa Major de Sant Pere? Des de quina època la celebrem?
2) Què és la tronada?
3) Per què diem que la Vitxeta és una “geganta presumida”? D’on ve aquesta tradició?
4) Qui és el patró de la ciutat? Quan celebrem el dia del patró? Quina relíquia
conservem?
5) Què és la tronada? Quantes se’n duen a terme?
6) Què és el seguici festiu? Quins elements en formen part?
7) Què és la mulassa?
8) Quines parelles de nanos coneixes?
9) Quants gegants tenim al ciutat? Què representen?
10) Què és un basilisc?
11) Per què Reus té àliga? Què representa?

Tria un dels balls que formen part del seguici. Descriu breument la coreografia del ball, el
vestuari i la formació musical que els acompanya. Busca fotos del ball que siguin exemple
del que estàs explicant.

Escolta

la

cançó

“Cúmbia

de

la

Festa

Major”

de

Canya

d’or

https://www.youtube.com/watch?v=yeSLRFqR1Gs
Què ens explica la lletra? A nivell musical, en quin compàs està escrita? S’acompanya amb
instruments? Quins?

La festa major d’un poble o ciutat va sempre acompanyada de música. Busca un grup que
hagi escrit una cançó al voltant de la festa popular. Descriu com és la lletra, l’estil del grup i
quins elements ens indiquen que estan parlant d’una festa popular o tradicional.
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A part d’aquesta activitat d’ampliació s’haurà de presentar:
a) Un resum-esquema dels temes treballats a classe (del tema 1 al tema 9):
De cada apartat s’han d’indicar els conceptes claus i definir-los breument

b) Fer una tria de 3 compositors de qualsevol època, indicant:
1. Any de naixement i mort i lloc.
2. Característiques principals del seu estil.
3. Relació entre la seva biografia i la seva música.
4. Citar cinc obres importants.

NOTA: És una condició indispensable per poder realitzar l’examen extraordinari de setembre
entregar totes les activitats d’estiu proposades, que també seran avaluades. Si no es presenta aquest
treball, l’assignatura de música queda suspesa.
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